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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The first Persian advisories in Iran, after the
advent of Islam, were written in the 4th and 5th centuries AH . the Writing
advisories, at this time, was not only a continuation of the tradition of
advisory writing of the Sassanid period, but also had political and social
Purposes. advisories contain important points in analyzing the way society
thinks And one of the most important parts of them from this perspective is
the Standard character they cite. A Standard character is a person who, as the
best example in confirming the relevant advice, is quoted or narrated.
METHODOLOGY: In this article, an attempt has been made to study and
analyze Standard characters and the reasons for their selection in the Persian
advisories of the 4th and 5th centuries AH by the library method. The
mentioned texts include Kheradnameh, Afarinnameh, Pandnameh of
Anoushirvan, Siyar Al-Muluk, Kimiaye Saadat and Qaboosnameh.
FINDINGS: Authors of the mentioned advisories for choosing Standard
characters, regardless of personal thought , have also been noted On the one
hand to the values and on the other hand to the existing challenges in society.
Therefore, the high frequency of using certain specific Standard Characters or
belong to a specific time period or job position, it shows the popularity and
efficiency of those people in the society.
CONCLUSION: Examining the texts in this article, shows the attention of
authors of the advisory is more focused on the political and then religious and
social spheres. Also notice to the Iranian Standard characters or those who
were interested in Iranian culture, both in ancient and in the Islamic period, is
very prominent.
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زمینه و هدف :اولین اندرزنامه های فارسی در ایران ،بعد از ورود اسالم ،در قرون چهار و پنج
هجری تألیف شد .نگارش اندرزنامهها ،در این زمان ،نهتنها ادامۀ سنت اندرزنامهنگاری دورۀ
ساسانی بوده ،بلکه اهداف سیاسی و اجتماعی نیز داشته است .اندرزنامهها حاوی نکات مهمی
در تحلیل نحوۀ تفکر جامعه هستند و یکی از بخشهای مهم آنان از این منظر ،شخصیتهای
سرمشق مورد استناد آنهاست .شخصیت سرمشق یا الگو ،فردی است كه بعنوان بهترین نمونه
در تأیید اندرز مربوطه ،از وی نقل قول و یا داستانی ،آورده شده است.
روش مطالعه :در این مقاله تالش شده با روش توصیفی -تحلیلی ،شخصیتهای سرمشق و علل
انتخاب آنان در اندرزنامههای فارسی قرون چهار و پنج هجری بررسی و تحلیل شوند .متون
مذكور عبارتند از خردنامه ،آفریننامه ،پندنامۀ انوشیروان ،سیرالملوک ،كیمیای سعادت و
قابوسنامه.
یافتهها :نویسندگان اندرزنامه های یادشده برای انتخاب اشخاص الگو ،فارغ از تفکر و سلیقۀ
شخصی ،از یک سو به ارزشها و از سویی دیگر به چالشهای موجود در جامعه نیز توجه داشتهاند.
بنابراین بسامد باالی استفاده از شخصیتهای سرمشق خاص و یا متعلق به دورۀ زمانی یا
موقعیت شغلی ویژهای ،میزان محبوبیت و كارایی آن اشخاص را در جامعه نشان میدهد.
نتیجهگیری :بررسی متون موردنظر در این مقاله ،توجه اندرزنامهنویسان را بیشتر به حوزۀ
سیاسی و سرس مذهبی و اجتماعی نمایان میکند .همچنین اقبال به شخصیتهای الگوی ایرانی
و یا كسانی كه به فرهنگ ایران عالقمند بودهاند ،چه در دورۀ باستان و چه در دورۀ اسالمی،
بسیار بارز است.
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مقدمه
اندرزنامهها در ایران نهتنها متونی ادبی بوده ،بلکه بنا بر ضرورتی كه نوشته شدهاند ،حاوی نکات اجتماعی،
سیاسی ،تاریخی و فرهنگی بسیاری هستند .مؤلفههای متفاوتی چون نحوۀ تفکر ،موقعیت شغلی و اجتماعی
نویسندۀ اندرزنامه و درنهایت وضعیت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه در آن دوره ،در شیوۀ نگارش
اندرزنامه تأثیر بسزایی داشته است .مجموع اندرزنامههایی كه در یک مقطع زمانی گسترده (یک قرن و یا حتی
بیشتر) نوشته شدهاند ،غیر از نگرشهای متفاوت نویسندگان ،آگاهی نسبتاً جامعی از اوضاع اجتماعی و سیاسی آن
دورۀ زمانی را نیز ارائه میدهد و همین امر است كه بررسی اندرزنامهها را از ابعاد گوناگون مهم و ضروری میسازد.
بنظر میرسد بعد از موضوع اخالقی اندرزنامهها ،دومین جزء و ركن اصلی این متون ،موضوع شخصیتهای الگو
باشد .درحالیکه یکی از موضوعاتی كه در حوزۀ ادبیات تعلیمی چندان مورد توجه قرار نگرفته ،ضرورت وجود الگو
و سرمشق در اینگونه از ادبیات است.
منظور از شخصیت الگو ،شخصیتی است كه نویسندۀ اندرزنامه ،از وی بعنوان بهترین نمونه در تأیید موضوع
اندرزها ،نام میبرد ،یا از او نقل قول یا داستانی ذكر میکند .این شخصیتها لزوماً افراد مثبت ،پرهیزكار و سرمشق
اخالق نیکو نیستند ،گاه هه البته بندرت هه در اندرزها نام افراد منفی و خطاكار را هم میبینیم كه شاید بمنظور
تأدیب و تذكر است و شاید با هدفی دیگر نامشان آورده شده است ،كه باید دربارهاش جستجو كرد .از سوی دیگر
هر نویسنده بنا بر اندیشه و موقعیت اجتماعی و همچنین چگونگی دورۀ زیست خوی و ارزشهای جامعه در آن
زمان ،شخصیتهای الگوی اجتماعی ،سیاسی یا مذهبی خاصی را از دورههای مختلف تاریخی انتخاب كرده است
كه با بررسی و تحلیل این شخصیتها و بسامد كاربرد آنها در اندرزنامهها ،میتوان به نکات مهمی دربارۀ طرز فکر
نویسندۀ اندرزها و موقعیت اجتماعی و و سیاسی زمان زندگی او رسید.
نکتۀ دیگر ،چنانکه اشاره شد ،آن است كه این شخصیتها نقشهای مختلفی در اندرزنامهها دارند ،گاه مستقیماً از
آنها بعنوان سرمشق اخالق یاد میشود ،گاه پندی یا جملهای حکمتآمیز به آنها نسبت داده میشود و گاه بطور
غیرمستقیم و هنگامی كه به فضیل تی اشاره میشود ،نام شخصیتی آورده میشود .این موضوع و پرس كه اصالً از
چه افراد و شخصیتهایی در اندرزنامه ها بعنوان الگو نام برده میشود ،این شخصیتها از نظر ویژگیهای اخالقی
چگونه اند ،در اندرزها چه توصیفی از آنها شده است ،با دین و عقاید دینی یا شخصیتهای واقعی تاریخی چه
نسبتی دارند و نق دقیق آنها در اندزنامهها چیست ،از سؤاالتی است كه مبنای این پژوه قرار گرفته است و
تالش میشود در پایان مقاله به آنها پاسخ داده شود.
سابقۀ پژوهش
در ارتباط با موضوع این مقاله دو دسته تحقیقات موردنظر قرار میگیرد .یک دسته آثاری كه دربارۀ اندرزنامههای
فارسی پنج قرن اول اسالمی نوشته شده و دستۀ دیگر تحقیقاتی كه در مورد شخصیتهای الگو در اندرزنامهها
انجام شده است.
دستۀ اول خود شامل دو گروه است :گروه اول ،تحقیقاتی است كه به معرفی و تحلیل كلی اندرزنامههای این
دوره بصورت كلی پرداختهاند ،مانند آثار صفا ( ،)1363مزداپور ( ،)1386نفیسی ( )1344و (
.Shaked,safa(2012
گروه دوم تحقیقاتی است كه به تحلیل جزئیات اندرزنامههای مذكور از وجه موضوعات اندرزها انجام گرفته است،
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مانند ابراهیمی ()1396؛ مهدوی و تقیزاده ( )1397كه به مضامین اندرزی آفریننامه در مقایسه با اثر دیگری
پرداختهاند .و یا نوشتههای اللهیاری ()1381؛ عباسزاده و یوسف لو ( )1391كه درمورد قابوسنامه و سیرالملوک
و همچنین فرزام ( )1377كه درمورد كیمیای سعادت به تحقیق پرداختهاند .فروزش ( )1391نیز در اثر خود به
سه متن موردنظر در این مقاله ،پرداخته اما آنها را صرفاً از نظر سنت اندرزنامهنویسی سیاسی ،تحلیل كرده و
گاهی به برخی از موضوعات اندرزها نیز اشاره كرده است .برخی از آثار دیگر مانند مقالههای ظهیری ناو و
خرمآبادی ( ،)1393اثنی عشری و رستگار فسایی ( )1384و كتاب طباطبائی ( )1390موضوع تداوم اندیشۀ
ایران باستان در اندرزنامهها را مورد توجه قرار دادهاند.
در حوزۀ شخصیتهای الگو ،تفضلی ( )1376توضیحاتی در اندرزنامههای ساسانی ارائه كرده است و شخصیتهای
الگوی آن متون را البته نه با این عنوان نام برده است كه به دورۀ موردنظر در این مقاله ارتباطی ندارد .در
معدودی از نوشتهها نیز مانند مقالۀ جلیلی ( )1389كه به مبحث شخصیتهای ذكرشده در خردنامه از منظر
شناسایی افراد ،نه از وجهی كه در این مقاله مدنظر است ،پرداخته ،توجه به موضوع شخصیت الگو دیده میشود،
اما با رویکرد تحلیل اجتماعی ،سیاسی و یا فرهنگی از این موضوع كه موردنظر در این مقاله است ،انجام نشدهاند.
درنهایت ،براساس بررسی پیشینۀ این موضوع ،درمورد بررسی و تحلیل انتخاب شخصیتهای الگو در اندرزنامههای
فارسی قرون چهار و پنج هجری ،تحقیق مجزایی صورت نگرفته است.
روش مطالعه
روش تحقیق در این مقاله كتابخانهای و براساس توصیف و تحلیل اندرزنامههاست .دورۀ زمانی این تحقیق دو
قرن چهار و پنج هجری است ،زیرا از یک سو اندرزنامۀ فارسی متعلق به قبل از قرن چهار هجری موجود نیست و
از سوی دیگر از ورود اسالم تا قرن پنج هجری ،ازلحاظ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دورهای خاص محسوب
میشود و هرچند مدتی چندصدساله از ورود اسالم به ایران گذشته اما همچنان بسیاری از سنن و آداب فرهنگ
ایران باستان در ابعاد مختلف جامعه از ردههای باالی حکومت تا زندگی مردم عادی جریان داشته است .بسیاری
از متفکران و حکمای جامعه در هر حوزه تالش میکردند تا اندیشههای اصالحی را برای رفع مشکالت ارائه داده و
فرهنگ ایرانی را توسعه دهند .بنابراین بررسی اندرزنامههای آن دوره ،بخصوص از منظر شخصیت الگو ،میتواند
راهگشای تحلیل جامعی از تفکر ایرانیان و همچنین بستر جامعه در آن چند سده باشد.
اندرزنامههای موردنظر در این مقاله ،ش اندرزنامۀ فارسی متعلق به دورۀ مذكور شامل :پندنامۀ انوشیروان،
آفریننامه ،سیرالملوک ،قابوسنامه ،كیمیای سعادت و خردنامه است .نکتۀ الزم به ذكر اینکه هرچند كتابت
خردنامه متعلق به قرن ششم هجری برآورد شده اما با توجه به نظر مصححان ،ادبیات آن متعلق به یک قرن
پی از آن است.
در این تحقیق ابتدا شخصیتهای الگوی اندرزنامه های مذكور ،استخراج شد و بسامد استفاده از آنان نیز برآورد
شد .شخصیتهای الگو در نگاه اول شامل دو دستۀ كلی هستند .1 :شخصیتهای الگوی با نام خاص؛ .2
شخصیتهای الگوی بدون نام خاص .منظور از دستۀ اول شخصیتهای سرمشقی است كه با نام ذكر شدهاند ،مانند
انوشیروان ،بزرگمهر ،حضرت علی (ع) یا حتی خداوند .منظور از دستۀ دوم ،استناد به گروه یا فرد نمایندۀ گروه،
در حوزه های مذهبی ،اجتماعی و یا سیاسی است كه بدون اینکه نام مشخصی از وی یا ایشان آورده شود ،از وی
نقل قول یا داستانی بیان شود .مانند حکما ،صوفیان ،موبدان و مانند آن .اطالعات دستۀ دوم در جدولی
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دستهبندی شده است.
بعد از استخراج و برآورد شخصیتهای الگو ،در مرحلۀ بعد ازلحاظ زمانی و موقعیت طبقهبندی شدند .این
شخصیتها متعلق به دو دورۀ زمانی باستان و اسالمی هستند .نکتۀ قابل ذكر اینکه منظور از باستان ،دورۀ قبل از
اسالم است چه در ایران چه در جوامع دیگر .به همین دلیل نهتنها ایرانیان قبل از اسالم بلکه پیامبران بنی-
اسرائیل و یا اعراب متعلق به دورۀ جاهلیت هم ذیل باستان طبقهبندی شدهاند.
چند طبقه شخصیت الگو با نام خاص ،در اندرزنامههای مذكور وجود دارد كه ازلحاظ وضعیت و موقعیت ،شامل
خداوند ،فرشتگان ،ابلیس ،مهر و سیمرغ و شخصیتهای الگوی انسانی :شخصیتهای اساطیری و حماسی ،سیاسی،
اجتماعی و مذهبی میشوند .در قسمت بررسی دادهها ذیل هریک از این عناوین ،شخصیتهای الگو طبقهبندی
شدهاند و به بسامد كلی هر دسته در مجموع اندرزنامهها اشاره شده است .در قسمت تحلیل دادهها ،علت انتخاب
شخصیتهای الگو تحلیل خواهد شد.
این مقاله بدنبال پاسخ به این سؤاالت است .1 :استفاده از شخصیتهای الگوی اندرزنامه های این دوره ،چه سیری
را دنبال كرده؟ و از چه شخصیتهایی بیشتر بعنوان الگو استفاده شده؟  .2با توجه به شخصیتهای الگوی بکاررفته
در اندرزنامههای مذكور ،نویسندگان آنها ،چه رویکردی داشتهاند و بدنبال اصالح در چه حوزههایی بودهاند؟ .3
بستر جامعه در قرون  4و  5هجری كه وامدار سه قرن قبلی نیز است ،برای چه اشخاصی با چه وجههای ارزش
بیشتری قائل بوده است؟
هدف از این پژوه  ،برجسته كردن اهمیت انتخاب شخصیتهای الگوی موردنظر نویسندگان اندرزنامهها و بسامد
آنها ،در چگونگی تحلیل ارزشهای فرهنگی ،مذهبی و اجتماعی موجود در جامعه و دغدغۀ اندرزنامهنویسان در
اصالح حوزههای مرتبط است .این تحقیق در تهران و در سال  1399انجام شده است .بایسته است از ریاست
بزرگوار و عالی بنیاد ایرانشناسی و همچنین مسئوالن محترم آموزش كمال سراس را داشته باشیم كه در تمام
مراحل تحصیل ،با مهر و دلسوزی تمام همراهی داشتهاند .آرزومند توفیق روزافزون برای این بزرگواران هستیم.
بحث و بررسی
شخصیتهای الگو در اندرزنامهها
پیشینۀ استفاده از شخصیت الگو در اندرزنامهها به دورۀ ساسانی بازمیگردد .بیشتر اندرزنامههای این دوره به
بزرگان و یا حکیمان نسبت داده شده مانند اندرز دانایان به مزدیسنان و برخی نیز به شاهان و روحانیان منسوب
شده است .بعنوان مثال در كتاب ششم دینکرد شخصیتهایی به نام آذر نرسه ،آذر مهر ،بهداد آذر اورمزد ،آذر
بوزید و اورمزد سگزی بعنوان شخصیت الگو درنظر گرفته شدهاند .از شخصیتهای دیگری كه بعنوان شخصیت
الگو در اندرزنامههای دورۀ ساسانی نام برده شدهاند ،میتوان به آذرباد مهرسرندان ،بزرگمهر ،اوشنر ،خسرو قبادان،
بهزاد فرخ پیروز و مینوی خرد اشاره كرد (تاریخ ادبیات ایران پی از اسالم ،تفضلی :صص  .)201-181موضوع
انتساب و تأیید اندرزها به شخصیتی خاص و شناختهشده (با هر ملیتی) بعد از ورود اسالم نیز در اندرزنامهها
ادامه پیدا كرد ،حتی بعضی از شخصیتهای الگوی اندرزنامههای ساسانی مانند انوشیروان ،بزرگمهر ،خسروپرویز و
همچنین عناوینی چون موبد ،دهقان ،خسرو و ...در اندرزنامههای دورۀ اسالمی وارد شد.
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شخصیتهای الگوی با نام خاص
خداوند
خداوند چه در قالب روایات و چه در قالب آیات قرآن در تمامی اندرزنامه بجز پندنامۀ انوشیروان ،مورد استناد
قرار گرفته است و بسامد آن در مجموع اندرزنامهها 499 ،بار بوده است .در آفریننامه تنها به خداوند در قالب
روایات استناد شده است كه درمورد توصیه به انتخاب راه خداپسندانه است .استناد به خداوند در قالب آیات قرآن
در چهار اندرزنامۀ سیرالملوک ،خردنامه ،قابوسنامه و كیمیای سعادت استفاده شده است و توصیه به مواردی
چون یکتاپرستی ،معرفت نفس ،اهمیت نبوت و والیت ،رعایت فضائل اخالقی و آداب مذهبی است (كیمیای
سعادت) .در سیرالملوک ،آیات قرآنی بیشتر خطاب به پادشاهان در توصیۀ رعایت به عدالت و عملکرد شایسته
است (سیرالملوک) .در خردنامه توصیه به توكل بر خداوند در تمامی موارد زندگی است (خردنامه) و در
قابوسنامه نیز تأكید بر حکمت آفرین و توصیه به رعایت فضائل اخالقی است (قابوسنامه) .بیشترین استناد به
خداوند در كیمیای سعادت با بسامد  471بار (بیشتر در قالب آیات قرآن) بوده است.
فرشتگان
فرشتگان مقرب الهی ،عزرائیل ،میکائیل و جبرئیل در دو اندرزنامۀ خردنامه و كیمیای سعادت (مجموع  15بار)
درمورد توصیه به خداپرستی و اهمیت نبوت مورد استناد قرار گرفتهاند .در خردنامه تنها یک مورد استناد بوده
است.
ابلیس
كیمیای سعادت تنها اندرزنامه ای است كه از زبان ابلیس اندرز داده است (دو بار) و بر موضوعاتی چون حرمت
صوفیان ،رعایت فضائل اخالقی و احتیاط در مورد زنان تأكید كرده است.
مهر و سیمرغ
مهر و سیمرغ تنها در پندنامۀ انوشیروان (هركدام یک بار) به ترتیب در باب نکوه
تالش در حد توانمندی مورد استناد واقع شدهاند.

دزدی و همچنین توصیه به

شخصیتهای انسانی
شخصیتهای اساطیری
فریدون ،اسفندیار ،كیخسرو ،گودرز ،سام ،منوچهر ،رستم ،زواره ،گشتاسب ،جاماسب ،افراسیاب و پیران ویسه از
این دسته محسوب میشوند .این شخصیتها در سه اندرزنامۀ سیرالملوک ،پندنامۀ انوشیروان و قابوسنامه (مجموع
 14بار) دیده میشوند كه بی از همه در سیرالملوک و كمتر از همه در قابوسنامه استفاده شدهاند .موضوعاتی
كه عموماً ذیل شخصیتهای اسطورهای و حماسی بیانشدۀ مرتبط با شایستگی و تدبیر در هر موقعیت بوده است.
شخصیتهای سیاسی باستان
در بین شخصیتهای سیاسی باستان دو دسته افراد ایرانی و غیرایرانی در موقعیتهای شغلی پادشاهی و وزارت
هستند .غیر از افراد شناختهشده دو عنوان كلی ملوک عجم و ساسانیان نیز در اندرزهایی كه لزوم رعایت عدالت
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در حکمرانی را گوشزد میکند ،بکار رفته است .در دستۀ شخصیتهای ایرانی سیاسی باستان ،انوشیروان با
بیشترین ارجاع ( 13بار در چهار اندرزنامه) ،بعنوان نماد پادشاه شایسته ،عادل و مدبر مطرح شده است
(سیاستنامه) ،كه به فضائل اخالقی و خویشتنشناسی اهمیت بسیار میداده است (خردنامه) .در پندنامه
انوشیروان نیز نام اندرزنامه به وی منسوب است و اصلیترین شخصیت الگوست .در قابوسنامه نیز یک باب به وی
و اندرزهای اختصاص دارد .دیگر پادشاهان ایرانی باستان نیز در اندرزهایی كه لزوم شایستگی ،عدالت ،تدبیر،
هوشیاری و خردمندی را برای پادشاه تذكر میدهند ،مطرح شدهاند (پندنامۀ انوشیروان ،سیرالملوک ،خردنامه).
البته دو پادشاه قباد و خسروپرویز در دو موضوع لزوم هوشیاری پادشاه و عدم اطاعت از زنان بعنوان الگوی منفی
مثال زده شدهاند (سیرالملوک).
در بین وزرای ایرانی دورۀ باستان ،بزرگمهر از جمله افرادی است كه در چهار اندرزنامه ،مورد ارجاع قرار گرفته
است ( 16بار) .وی نماد وزیری شایسته (سیرالملوک و خردنامه) است و از وی اندرزهایی مبنی بر رعایت
مهارتهای رفتاری با دیگران (قابوسنامه) ،آداب حکمرانی شایسته بر مردم (كیمیای سعادت) و رعایت فضائل
اخالقی و همچنین آموزههای پزشکی مفید (خردنامه) نقل شده است.
در گروه سیاسی باستان ،طبقۀ افراد غیرایرانی ،اسکندر تعداد دفعات بیشتری ( 14بار) بعنوان شخصیت الگو
مطرح شده است .نام وی در سه اندرزنامۀ خردنامه ،سیرالملوک ،و قابوسنامه آمده است .وی نماد پادشاهی
شایسته (سیرالملوک و قابوسنامه) است كه بسیار طالب اندرز است و اهمیت وی به خردورزی بارها مطرح شده
است (خردنامه) .فرعون نیز بعنوان پادشاهی كه سفرهدار و میهماننواز بود (سیاستنامه) و ادعاهای بزرگ داشت
(قابوسنامه) و ا فرادی چون آصف برخیا و شمعون و هارون نیز بعنوان وزرا و دستیاران شایسته (سیاستنامه)
مطرح شدهاند.
شخصیتهای سیاسی باستان در همۀ اندرزنامهها (در مجموع  69بار) بجز آفریننامه مورد عنایت بودهاند .بیشترین
اقبال در سیرالملوک و كمترین در كیمیای سعادت بوده است.
شخصیتهای مذهبی باستان
در بین شخصیته ای مذهبی باستان تنها یک نفر ایرانی و باقی غیرایرانی هستند (با مجموع استناد  153بار).
زرتشت مهمترین شخصیت مذهبی باستان ایرانی در سه اندرزنامۀ آفریننامه ،پندنامه انوشیروان و قابوسنامه
(هركدام یک بار) در موضوعات اهمیت دانایی (پندنامۀ انوشیروان و آفرین نامه) و شجاعت (قابوسنامه) مورد
استناد قرار گرفته است.
پیامبران دیگر باستان در تمام متون جز آفریننامه و پندنامه انوشیروان مطرح شدهاند كه بی از همه به ترتیب
در كیمیای سعادت و سرس سیرالملوک مورد استناد قرار گرفتهاند .در بین پیامبران حضرت عیسی بی از
سایرین در تعداد اندرزنامههای بیشتری ،خردنامه ،سیرالملوک و كیمیای سعادت (با بیشترین ارجاع  56بار) مورد
ارجاع قرار گرفته است (در مجموع  58بار) .عالوه بر حضرت عیسی ،حضرت ابراهیم ،موسی ،یوسف و سلیمان
بیشترین مورد ارجاع را داشته اند كه از زبان آنان اندرزهایی مبنی بر لزوم تدبیر برای پادشاه (سیرالملوک) ،توصیه
به خردورزی (خردنامه) و رعای ت فضائل اخالقی و مهارتهای رفتاری ،آداب مذهبی و همچنین رعایت حقوق
دیگران (كیمیای سعادت) مطرح شده است.
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شخصیتهای اجتماعی باستان
شخصیتهای اجتماعی باستان افراد ایرانی و غیرایرانی (با مجموع كاربرد  77بار) در همۀ اندرزنامهها بجز
آفریننامه مورد استناد بودهاند .این گروه افرادی چون بزرگان و حکما مانند لقمان حکیم ،سندباد ،حاتم طائی؛
موسیقیدانان مانند باربد؛ فیلسوفان و دانشمندان چون ارسطو ،سقراط ،افالطون ،بقراط ،سوطارون ،سارون،
مقراطیس ،بیماس ،میاوندوس ،امروس ،دیوجانس و جالینوس را در برمیگیرد .در این گروه ،فیلسوفان و حکمای
یونان دارای بیشترین استناد ( 64بار) هستند كه در همۀ اندرزنامهها جز پندنامۀ انوشیروان و آفریننامه استفاده
شدهاند .از این میان خردنامه بی از سایر اندرزنامهها به ایشان ارجاع داده است و كیمیای سعادت كمتر از
سایرین استفاده كرده است .در اكثر موارد خردنامه از نام این اشخاص به نوعی استفاده كرده كه در قالب
گفتگویی دونفرهاند .بعنوان مثال گفتگو بین اسکندر و ارسطو كه در این حال هرچند ظاهراً یک گفتگوست ،اما
اندرزهای بسیاری از زبان ارسطو به اسکندر داده میشود .برخی از ایشان بعنوان نماد مهارت و استادی در علم
طب مطرح شدهاند (كیمیای سعادت و قابوسنامه) .سخنان ایشان در موارد متعدد یکتاپرستی ،فضائل اخالقی،
مهارت رفتارهای اجتماعی ،عملکرد اجزاء جهان مادی مورد استناد قرار گرفته است.
شخصیتهای سیاسی اسالمی
شخصیتهای سیاسی دورۀ اسالمی در پنج اندرزنامۀ آفریننامه ،خردنامه ،سیرالملوک ،قابوسنامه و كیمیای
سعادت (در مجموع  350بار) مطرح شدهاند كه كمتر از همه در آفریننامه و بیشترین تعداد در سیرالملوک
است .تنها پندنامۀ انوشیروان از شخصیتهای سیاسی اسالمی استفاده نکرده است.
در طبقۀ افراد سیاسی بعد از اسالم ،سامانیان از لحاظ اهمیت به تربیت افراد شایسته و انتخاب وزرای مدبر و
شایسته مورد توجه هستند .همچنین بوییان از وجه حفظ حرمت لقب (پادشاهانشان فقط یک لقب داشتند) در
سیاستنامه بعنوان شخصیت الگو مثال زده شدهاند .در بین پادشاهان دورۀ اسالمی ،از سلطان محمود غزنوی در
دو اثر قابوسنامه و سیرالملوک ،بخصوص اثر دوم( ،مجموع  18بار) اندرزها و داستانهایی نقل شده است.
در گروه سیاسی ،به تفکیک اندرزنامهها ،از زبان پادشاهان اندرزهایی مبنی بر توصیه به شایستگی ،عدالت و
تدبیر ،دقت در امور حکومت و عمال حکومتی ،تربیت شاهزاده ،ندیم و غالم ،هوشیاری دربرابر بدعتهای دینی،
تدبیر در انتخاب وزیران ،دبیران و محتسبان شایسته ،دقت در مسئلۀ اقطاع ،مطالعۀ رسوم پادشاهان پیشین
(سیرالملوک) و همچنین فضائل اخالقی و رفتارهای شایسته (قابوسنامه) بیان شده است.
افراد دیگری كه در این گروه از آنان اندرزهایی نقل شده ،خلفا هستند .در این بین خلفای چهارگانه بخصوص
عمربن خطاب ( 95بار) و ابوبکر ( 42بار) و همچنین خلفای عباسی بیشتر مورد توجه هستند .در بین خلفای
چهارگانه ،ابوبکر و عمر در دو اندرزنامۀ سیرالملوک و كیمیای سعادت مطرح شدهاند .و نام عثمان تنها در
كیمیای سعادت آمده است .از خلفای عباسی ،به المقتدی ،مقتدر عباسی ،واثق عباسی ،القادر باهلل ،معتصم،
منصور دوانقی ،هارون الرشید و مأمون در سیرالملوک ،قابوسنامه و كیمیای سعادت اشاره شده است .از خلفای
اموی تنها به سلیمانبن عبدالملک (سیرالملوک) ،معاویه (سیرالملوک ،قابوسنامه و كیمیای سعادت) و عمربن
عبدالعزیز (سیرالملوک و كیمیای سعادت) اشاره شده كه عمربن عبدالعزیز جایگاه ویژهای دارد ( 22بار).
در كیمیای سعادت در استناد به عمر ،ابوبکر و عمربن عبدالعزیز ،توصیههایی درمورد كسب فضائل اخالقی و
دوری از رذایل ،رفتارهای شایسته و شیوۀ معامله و كسب حالل اندرزهایی بیان شده است .در سیرالملوک نیز از
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آنجا كه محور اندرزنامه بر اندیشههای سیاسی است ،اندرزهایی كه ذیل نام خلفا آمده است در زمینۀ شایستگی،
عدالت ،هوشیاری ،تدبیر و خردورزی حاكم و پادشاه است.
از سایر عمال حکومتی ،وزرا و دبیران بی از سایرین بعنوان شخصیت الگو استفاده شدهاند .بلعمیان و برمکیان
بعنوان وزرای شایسته مثال زده شدهاند (سیرالملوک) .موضوعاتی كه از زبان وزیران و دبیران اندرز داده شده
پیرامون تدبیر و شایستگی وزیران و دبیران و كارگزاران حکومتی در تمامی زمینههای اخالقی ،رفتاری و شغلی
است (خردنامه ،سیرالملوک ،و قابوسنامه).
در كل ،در این دسته بیشتر شخصیتهای سیاسی حاكم در ایران مورد ارجاع قرار گرفتهاند .از پادشاهان گرفته تا
وزرا .سامانیان ،دیلمیان ،غزنویان ،صفاریان ،طاهریان ،آل زیار و سلجوقیان سلسلههای مورداعتنا در این زمینهاند.
در بین وزرا نیز احمدبن حسن میمندی ،نظامالملک و صاحببن عباد بیشتر مورد توجهاند.
در بین افراد سیاسی غیرایرانی نیز عربها بخصوص خلفای عرب مورد استناد هستند كه بیشتر در سیرالملوک و
كیمیای سعادت و بعد از آن قابوسنامه و آفریننامه بعنوان شخصیت الگو مطرح شدهاند .از لحاظ تنوع افراد،
سیرالملوک رتبۀ نخست و از لحاظ بسامد استناد ،كیمیای سعادت در جایگاه اول است.
شخصیتهای مذهبی اسالمی
در طبقۀ شخصیتهای مذهبی اسالمی پیامبر اسالم ،ائمۀ شیعه ،پیشوایان سایر مذاهب ،بزرگان تصوف و عرفان و
قضات و فقها قرار دارند (در مجموع  2070بار).
نام حضرت محمد (ص) بی از همه بعنوان شخصیت الگو استفاده شده است (در مجموع  1205بار) و در تمامی
اندرزنامه های این دوره بکار رفته است .در پندنامۀ انوشیروان بعنوان نماد جوانمردی ،در خردنامه عالوه بر اینکه
بعنوان رسول حق مطرح شده ،از زبان وی توصیههایی به فضائل اخالقی و خردورزی و در سیرالملوک نیز لزوم
عدالت ،تدبیر و میانه روی در پادشاهای مطرح شده است .عنصرالمعالی در قابوسنامه عالوهبر اینکه حضرت محمد
(ص) را نماد انسان كامل و شایسته مطرح كرده از وی نقل قولهایی در زمینۀ شناخت حق ،رعایت فضائل
اخالقی ،حق دختر بر پدر ،آداب و شرایط بازرگانی آورده است .بیشترین مورد كاربرد نام پیامبر (ص) در كیمیای
سعادت است ( 1152بار) و در تمامی موضوعات بیانشده در این اندرزنامه اعم از معرفت حق ،فضائل اخالقی،
آداب رفتاری ،آداب معامالت و اركان مسلمانی ،بعنوان شخصیت الگو مطرح شده است.
به حض رت علی (ع) نیز در بین شخصیتهای مذهبی ارجاع بسیاری داده شده است ( 66بار) .وی بعنوان نماد
كامل شجاعت و انسانی بزرگ و شایسته در دنیا و آخرت مطرح شده است .همچنین از وی نقل قولهایی در
حوزۀ رعایت فضائل اخالقی ،آداب مذهبی و رفتاری درست و همچنین رعایت حقوق دیگران در معامله آورده
شده است.
در كیمیای سعادت حضرت فاطمه بعنوان زنی كامل و شایسته در دنیا و آخرت مطرح شده است .از امام حسن
(ع) و امام حسین (ع) و امام سجاد (ع) ،حضرت زینب دختر حضرت محمد (ص) و عایشه اندرزهایی مبنی بر
توصیه به فضائل اخالقی و آداب مذهبی و همچنین مهارتهای رفتاری با دیگران مطرح شدهاند (كیمیای سعادت).
در این میان سیرالملوک از امام حسین (ع) جمالتی درمورد اهمیت صبر ،در خطاب به پادشاهان بیان كرده
است.
در گروه مذهبی از افراد دیگری نیز بعنوان الگو استفاده شده كه بیشتر مربوط به طبقۀ پیروان حضرت محمد
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(ص) در صدر اسالم ،محدثان ،قاضیان ،فقیهان ،صوفیان و عارفان هستند .كیمیای سعادت بی از سایر
اندرزنامهها از این افراد بعنوان شخصیت الگو استفاده كرده است و در تمامی موضوعات كتاب اعم از معرفت حق،
معرفت نفس ،فضایل و رذایل اخالقی و آداب معامالت و اركان مسلمانی از ایشان نقل قول كرده است.
شخصیتهای مذهبی اسالمی در چهار اندرزنامۀ خردنامه ،سیرالملوک ،كیمیای سعادت و قابوسنامه مطرح شدهاند
كه بیشترین سهم مربوطه به كیمیای سعادت و بعد از آن به ترتیب سیرالملوک ،قابوسنامه و خردنامه است .در
سه اندرزنامۀ اخیر ،شخصیتهای مذهبی بیشتر صوفیان و عارفان هستند ،بعنوان مثال حسن بصری در سه متن
خردنامه ،سیرالملوک و كیمیای سعادت مطرح شده است.
در بین شخصیتهای مذهبی حضرت محمد (ص) در تمام اندرزنامهها مطرح شده كه بعد از كیمیای سعادت به
ترتیب از تکرار زیاد تا كم ،در سیرالملوک ،قابوسنامه ،خردنامه ،پندنامۀ انوشیروان و آفریننامه است.
حضرت علی(ع) نیز در چهار اندرزنامۀ خردنامه ،سیرالملوک ،قابوسنامه و كیمیای سعادت مطرح شده كه در
كیمیای سعادت بسامد آن باالتر است و بعد از آن به ترتیب در خردنامه ،سیرالملوک و قابوسنامه آمده است.
شخصیتهای اجتماعی اسالمی
شخصیتهای اجتماعی دورۀ اسالمی در چهار متن آفریننامه ،پندنامۀ انوشیروان ،سیرالملوک و قابوسنامه مورد
استناد بودهاند (در مجموع  18بار) كه بی از همه قابوسنامه موارد ارجاع را داشته است .این گروه عبارتند از:
شاعرانی چون بوشکور بلخی ،عنصری ،فرخی ،عسجدی ،بدایعی بلخی و دانشمندان و بزرگانی مانند زكریای
رازی ،فضل همدانی و علی واحدی.
شخصیتهای الگوی بدون نام خاص
اطالعات این قسمت ابتدا در جدولی آورده میشود:
هیربد ،خورشید ،فیلسوف ،ژرفبین ،به افزای ،دژبرو ،شاه رسان ،پدر ،جهاندیده ،كبک ،فرزند آفریننامه
مرد ،موبد ،شمن ،هندوان ،سرو راست ،مرد ،خردمند ،شاه فرخ ،درخت ،توانگر ،دروی  ،دانا
(بعد از خردمند ،یالن ،سخندان ،دان فزای ،سخنگوی ،آموزگار ،پاكان ،ملک ،شاهان،
خردمند ،روزگار ،خسرو)
شاه نو؛ فرزانه پی بین؛ داننده روزگار؛ خسرو خوب روی؛ مرد حر؛ دانهای نیکهو سهخن؛ مهردم پندنامۀ
پرهنر؛ مرد نیک؛ جهان دیده مرد؛ پیر؛ دانای تازی من ؛ مرد حکیم؛ موبد؛ مهرد جهوان؛ دانهای انوشیروان
گردن فراز؛ شهره زن؛ اوستاد؛ هوشیار؛ دانهای پهاكیزه جهان؛ اسهتاد پیشهین؛ بلنهد اختهر؛ آزاده
گوهری؛ داننده گرم وسرد؛ هوشهمند؛ مهردی ز زن پهر زدرد؛ داننهده هوشهیار؛ دولتهی؛ داننهده
گوهری؛ داننده تازیان؛ خواجه سالخورد خواجهكمسخن؛ شاعر؛ خسرو باده خهوار؛ خهاکوزمهی؛
شاهیمن؛ دانا؛ عروس .جوان؛ حکیمعجم؛ مردسنگ؛ دانندهنیستوهست؛ دوستان؛ دانندهباستان؛
شاهعرب؛ پیرجهاندیده؛ مرد راد.؛ دانا؛ داننده عافیت؛ كتب آگهان؛ دهقان موبد نژاد؛ پاكیزه دین
حکیم ،حکیمان ،موبدان ،بزرگان ،گفتهاند ،قیصر ،ملک هند ،دانایان ،فرشتگان ،صحابه ،خردنامه
خلفاالراشدین ،ازواج مصطفی(ص) ،اهل بیت ،خواجه فقیه ،آل طاهرین
پادشاهان قدیم ،هاشمی (پسری هاشمی) ،اخبار ،بزرگان ،بزرگان دین ،خانات تركستان ،خلیفه ،سیرالملوک
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ملوک ،دانایان ،شاعر ،ملک طبرستان
حکمت ،شعر از شاعر نامشخص ،ضربالمثل عربی ،ضربالمثل فارسی ،پیران بغداد ،خبر ،قابوسنامه
علوی ،فقیه شافعی ،حکیمان ،گفتهاند (بکرات) ،پادشاهان ،خداوندان انصاف ،پیر ،زیركان،
متصرفان این صناعت (بازرگانان) ،استاد ،جهود ،شاعر ،وزیری از وزرای ملکان پارس ،ملوک
روم ،استاد عنصرالمعالی ،اهل صفه ،دو صوفی ،آن مرد گوید.
در خبر ،صوفیان ،دانستهاند ،میخوانیم ،گفتهاند ،اهل مدینه ،بزرگان ،بنی اسرائیل ،صحابه ،در كیمیای
سنت ،سلف ،یکی از تابعین در بصره ،یکی میگفت ،بیشتر صحابه ،گروهی عابدان ،یکی از زهاد ،سعادت
طبیبان ،مشایخ ،مریدان ،گروهی ،بعضی از شیوخ ،پادشاهی ،مردی در عرب ،یکی از حکما،
ضربالمثل ،انبیاء ،اهل بصیرت ،فقها ،بزرگی ،در اثر ،پیری از ری ،زنی ،هاتفی ،یکی از حور،
یکی ،یکی از عارفان ،یکی از بزرگان ،پیامبری ،در خبر ،مسلمانان ،جمعی ،علما ،بزرگان دین،
یکی از پیران ،یکی از زهاد ،عابدی متوكل ،كسی را ،بعضی از اخبار ،پیغامبران
از همه از شخصیتهای

براساس جدول ،در بین اندرزنامهها ،سیرالملوک كمتر از همه و كیمیای سعادت بی
الگوی بدون نام خاص استفاده كرده است.
در سیرالملوک بسامد واژۀ «دانایان» قابل توجه است .در كیمیای سعادت این نوع شخصیتها بیشتر مربوط به
طبقۀ مذهبی اعراب و بنی اسرائیل ،عرفا و مشایخ است و در آفریننامه بیشتر در حوزۀ ایران باستان است:
«هیربد ،موبد ،خردمند ،دانا ،یالن ،آموزگار ،پاكان» ،كه به ترتیب بسامد استفاده از واژههای «خردمند»« ،دانا» و
«خسرو» باالترین است .در خردنامه ،بسامد استفاده از «حکیم» و «حکیمی» زیاد است .در این اندرزنامه نیز
موصوفات مربوط به ایران باستان مثل «موبدان و دانایان» و موصوفات مرتبط با اعراب و فرهنگ اسالمی نیز مثل
«صحابه ،خلفاالراشدین ،اهل بیت ،خواجه فقیه» اشاره شده است.
واژههای «موبد» در آفریننامه و پندنامۀ انوشیروان؛ «دانا» در چهار اندرزنامۀ آفریننامه ،پندنامۀ انوشیروان،
خردنامه و سیرالملوک؛ «حکیم» و «حکما» در همۀ متون جز آفریننامه و سیرالملوک و «خردمند» تنها در
آفریننامه آمده است.
نکات تکمیلی
استناد به شخصیتهای الگو در اندرزنامه های فارسی مذكور ،بیشتر بصورت نقل قول و یا بیان داستانی از ایشان
است و در موارد معدودی نیز نویسنده به توصیف شخصیت الگو بعنوان بهترین نمونه در موضوعی خاص
پرداخته است كه این حالت بیشتر درمورد حضرت محمد (ص) ،انوشیروان ساسانی ،بزرگمهر و اسکندر مقدونی
اتفاق افتاده است.
بیشترین تعداد شخصیتهای الگو متعلق به كیمیای سعادت و كمترین متعلق به آفریننامه (هفت شخصیت الگو)
بوده است .در قابوسنامه و خردنامه تعدد اشخاص الگو به اندازۀ باقی اندرزنامهها نیست ،اما در چند مورد محدود
یک باب را به یک شخص اختصاص داده و جمالت و اندرزهای زیادی از وی نقل كردهاند.
در بین اندرزنامههای مذكور ،مدل خردنامه با باقی كمی متفاوت است .در خردنامه در بیشتر موارد ،شخصیتهای
الگو بصورت گفتگوی دونفره یا پرس و پاسخ ،اندرزهای مربوطه را بیان و یا تأیید كردهاند .در قابوسنامه استفاده
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از ضربالمثل عربی و فارسی و شعر بسیار قابل توجه است.
تحلیل دادهها
هریک از اندرزنامهها بنابر محور فکری و اندیشۀ نگارندۀ آن ،همچنین فرهنگ جامعه در آن زمان ،از طبقه یا
طبقههایی از شخصیتهای الگو از لحاظ موقعیت و وضعیت ،استفاده كردهاند .در آفریننامه بیشتر از شخصیتهای
الگوی بدون نام خاص استفاده شده و در موارد محدود از شخصیتهای نامدار سیاسی دورۀ اسالمی بعنوان
شخصیت الگو نام برده است .رویکرد نویسندۀ پندنامۀ انوشیروان نیز بیشتر به شخصیتهای اساطیری و حماسی و
سیاسی باستان است .در خردنامه بیشتر از شخصیتهای اجتماعی بخصوص یونانی و بعد سیاسی و مذهبی دورۀ
اسالمی استفاده شده است .نظامالملک در سیرالملوک بیشتر به شخصیتهای الگوی سیاسی چه در دورۀ باستان و
چه در دورۀ اسالمی توجه داشته است .عنصرالمعالی نیز از شخصیتهای سیاسی ،مذهبی و اجتماعی دورۀ باستان
و اسالمی بعنوان شخصیت الگو استفاده كرده است .در كیمیای سعادت بدلیل دغدغۀ نویسندۀ آن ،غالب
شخصیتهای الگو ،مذهبی بخصوص محدثان ،عرفا و صوفیان و بعد سیاسی دورۀ اسالمی هستند.
بررسی اندرزنامههای موردنظر در این مقاله ،مجموع رویکرد اندرزنامهنویسان ،دو قرن  4و  5هجری را ابتدا به
حوزۀ سیاسی ،سرس مذهبی و اجتماعی نشان میدهد .سابقۀ استفاده از اندرزنامه در حوزۀ سیاسی به ایران
باستان میرسد كه بیشتر پندنامهها در حوزۀ «خرد و فرهنگ سیاسی» بودهاند (قابوسنامۀ عنصرالمعالی و جریان
اندرزنامهنویسی سیاسی در ایران دوران اسالمی ،اللهیاری :ص  .)131از دالیل مهم این موضوع ،قابلیت
اندرزنامهها در بیان و آموزش شیوۀ ادارۀ امور سیاسی و در كل گفتگوی سیاسی است (جایگاه وزارت و وزیران در
متون اندرزنامهای قرون میانۀ هجری ،طرفداری :ص  )23و این موضوع زمانی نمود بارزی پیدا كرده است كه
چالشهای بسیاری در حوزۀ سیاست وجود داشته و بزرگان و حکما سعی در اصالح داشتهاند .آفریننامه ،پندنامۀ
انوشیروان ،خردنامه ،سیرالملوک ،قابوسنامه و كیمیای سعادت همه در سدههایی نوشته شدهاند كه به زعم
محققان دورۀ خاصی محسوب میشده است .درحالیکه برخی این زمان را دورۀ فترت فرهنگ ایرانی نام نهادهاند،
اما نشانهها حاكی است كه تا پنج سدۀ اول هجری هنوز فرهنگ ایران باستان در ایران فراگیر بود (
 .)Shaked,safa.2012این استمرار مدیون عوامل متفاوت سیاسی ،اجتماعی و انسانی بوده است كه مهمترین
آنها بصورت خالصه عبارتند از .1 :باقی ماندن زبان فارسی در بین عامۀ مردم .2 .فرهنگ و ادبیات شفاهی شامل
قصهها و روایات اساطیری و پهلوانی .3 .نیاز دولت جدید اسالمی به ایرانیان در امر كشورداری و دیوانساالری ،با
توجه به سابقۀ ایرانیان در این زمینه (استمرار فرهنگ ساسانی در دوران اسالمی و علل و عوامل آن ،محمدی
مالیری :صص  .)20-12همچنین در سه سدۀ اول هجری عالمان زرتشتی نیز با شرح و تبیین آموزههای
فرهنگی خود سعی میکردند فرهنگ گذشته را احیا كنند (تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه :صص .)485-467
این شرایط سبب شد حکومت مركزی نیز به مرور ایرانیان را با احترام برذیرد .خلفای چهارگانه با ایرانیان با
احترام رفتار میکردند .خلفای عباسی هم برخالف امویان كه سیاست توهینآمیزی را در قبال ایرانیان در پی
گرفته بودند (آیین زرتشت كهن روزگار و قدرت ماندگارش ،بویس :صص  ،)269-268ارتباط نزدیکی با ایرانیان
برقرار كردند و بسیاری از عادات و آداب آنان را در دربار خود مرسوم كردند .در سدۀ سوم و چهارم هجری نیز
حکومتهای صفاری و سامانی شکل گرفتند كه خاستگاه ایرانی آنان بسیار قابل توجه بود .اساس دربار غزنویان هم
بر طبق «شیوههای سنتی ایرانی سازمان یافته بود» (تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه :صص
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135،119،113و.)160
تأثیر ارتباط نزدیک خلفای عباسی با ایرانیان را در انتخاب شخصیتهای الگو در اندرزنامههای این دوره میتوان
دید .در گروه شخصیتهای سیاسی دورۀ اسالمی نام تعداد قابل توجهی از خلفای عباسی بعنوان شخصیت
سرمشق بکار رفته است ،اما از امویان تنها به سه تن ،معاویه ،سلیمان عبدالملک و عمربن عبدالعزیز اشاره شده
كه استناد به دو نفر اول بسیار كم است و استناد به عمربن عبدالعزیز بیشتر است .عدم استفاده از نام امویان در
اندرزنامهها ،میتواند بدلیل نامحبوب بودن امویان در نزد ایرانیان باشد.
همچنین نقل قول از پادشاهان ایرانی ما نند یعقوب لیث صفاری ،سلسلۀ سامانی ،آل بویه و یا پادشاهان عالقهمند
به فرهنگ ایرانی مانند سلطان محمود و مسعود غزنوی و پادشاهان سلجوقی نیز حاكی از عالقه مردم به
حکومتهایی بوده كه در عین كارایی بسیار ،برای فرهنگ ایرانی احترام بسیاری قائل بودهاند.
در چند سدۀ اول هجری ،عالقۀ امرا و حاكمان به نزدیکی با فرهنگ ایرانی تا جایی پی رفت كه بسیاری از آنها
بمنظور كسب مشروعیت و قدرت ،نسب خود را به قهرمانان باستانی و اساطیری میرساندند .این موضوع را
درمورد طاهریان ،صفاریان ،سامانیان ،آل زیار ،آل بویه ،غزنویان و سلجوقیان میتوان دید كه خود را به اشخاصی
چون جمشید ،كیومرث ،رستم ،منوچهر ،اردشیر ،شاپور ،انوشیروان ،خسروپرویز ،یزدگرد و بهرام گور منسوب
میکردند .در اندرزنامه های این دوره نیز اشاره به شخصیتهای اساطیری و باستانی ،بسامد قابل توجهی را نشان
میدهد كه هم به نوعی از محبوبیت این اشخاص در بین عموم جامعه و عالقۀ مردم به تداوم فرهنگ مرتبط با
ایشان حکایت دارد و هم به قول منابع وجه سیاسی-نظامی این اشخاص ،بازتابی از نیاز مهم جامعۀ ایران در دورۀ
مذكور ،به استقالل ،امنیت و عظمت دورۀ باستان است (نسب و نسبسازی در سدههای میانۀ تاریخ ایران،
شعبانی و زارعی :صص .)30-22
عالوه بر شخصیتهای سیاسی و حماسی باستان ،اشاره به نام زردشت پیامبر در سه اندرزنامه از ش متن
موردنظر نیز بسیار قابل تأمل است؛ زیرا مذهب رسمی در دورۀ مذكور ،اسالم است و ذكر نام پیامبر مذهب
پیشین دلیلی جز احترام به فرهنگ گذشته نداشته است.
در بین شخصیتهای الگوی مطرحشده در اندرزنامههای موردبحث در این مقاله ،استناد بسیار به خداوند بخصوص
آیات قرآن و برخی از شخصیتهای مذهبی اسالمی مانند حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) نیز جلب توجه
میکند .گفتگو با خداوند و نقل قول از او در كتب دینی زردشتی سابقه داشته است .1اما استناد به آیات قرآن در
اندرزنامههای فارسی ،عالوه بر نشان التزام به دین اسالم ،تحتتأثیر زبان و ادبیات عرب بوده است (تاریخ ادبیات
ایران ،صفا :ص .)395
استفاده از نام حضرت محمد (ص) نیز با توجه به اینکه پیامبر دین اسالم محسوب میشوند ،به نوعی التزام
نویسنده به دین اسالم را نشان میدهد كما اینکه در تمام اندرزنامههای موردنظر نیز به ایشان استناد شده است.
اما نقل قول از حضرت علی (ع) 2میتواند دالیل دیگری داشته باشد .در قرن اول هجری ،عالوهبر رفتار محبتآمیز
ایشان با ایرانیان موالی در كوفه ،شیعه دارای روش سازمانمند سیاسی بود كه در مقابل امویان ،به مذاق بسیاری
از ایرانیان خوش آمد .همچنین ایرانیان با شیعه تشابهات فکری نیز داشتند ،بعنوان مثال اساس این تفکر در
 .1برای اطالعات بیشتر ر.ک یشتها1و.2536 ،2
 .2ایشان هم دارای وجهۀ سیاسی و هم وجهۀ مذهبی هستند.
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شیعه «كه پیشوایی و رهبری عامه باید از مشیت و ارادۀ الهی ناشی باشد» بسیار به اعتقاد ایرانیان كه پادشاهان
خود را صاحبان فره ایزدی میشمردهاند ،نزدیک بوده است (تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه :صص .)39 ،35-36
بنابراین اقبال به حضرت علی (ع) ،عالوهبر محبوبیت ایشان ،گرایشات ضدعرب را نیز نشان میدهد ،بخصوص
اینکه در قیاس با استناد به نام خلفای عرب ،بسامد استفاده از نام حضرت علی ( )4در اندرزنامههای این دوره
بیشتر است .نام ایشان در چهار اندرزنامه بعنوان شخصیت الگو مطرح شده است درحالیکه دو یا نهایتاً در موارد
معدود سه اندرزنامه به نام خلفای عرب استناد كرده اند كه نشان از محبوبیت بیشتر و وسیعتر حضرت علی(ع)
است.1
گرای ضدعرب تنها در مورد استناد به نام حضرت علی (ع) و یا حتی زردشت پیامبر نمودار نیست ،بلکه با توجه
به مطالب پیشتر مربوط به گروه شخصیتهای سرمشق سیاسی در دورۀ باستان و اسالمی نیز گرای به ایرانیان
در اندرزنامههای این دوره محسوس است .حتی در بررسی شخصیتهای الگوی بدون نام خاص در متون موردنظر
نیز چنین موردی را بخصوص در آفریننامه و پندنامۀ انوشیروان نیز میتوان دید كه از موصوفات مربوط به
فرهنگ ایران باستان بیشترین استناد را داشته اند ،درحالیکه كیمیای سعادت در استناد به شخصیتهای الگوی
بدون نام خاص نیز بیشترین صورت مربوط به فرهنگ اسالمی بخصوص عرب را استفاده كرده است .بطور كلی،
غیر از كیمیای سعادت كه در موارد بسیاری به اعراب ارجاع داده است ،سایر اندرزنامهها متمایل به ارجاع به
ایرانیان چه در دورۀ باستان و چه اسالمی بودهاند .بخصوص اقبال به فرهنگ ایران باستان در آفریننامه ،پندنامۀ
انوشیروان ،سیرالملوک ،قابوسنامه و خردنامه بسیار مشهود است.
در گروه اشخاص اجتماعی ،توجه به یونانیان در دورۀ باستان بی از همه است كه میتواند بدلیل آشنایی با آثار
این افراد ازطریق نهضت ترجمه و تدریس فلسفه كه در مدارس سده سوم و چهارم انجام میشد ،باشد (بررسی
تحلیلی سنت اندرزنامهنویسی سیاسی در تاریخ میانۀ ایران ،فروزش :ص  .)93اهمیت به علم و فلسفه را در گروه
شخصیتهای سرمشق اجتماعی دورۀ اسالمی نیز با استناد به محمد زكریای رازی در قابوسنامه میتوان دید .برخی
از شاعران دورۀ اسالمی نیز از افراد مورد توجه در این گروه هستند كه با توجه به پرورش رسمی زبان و ادبیات
فارسی در سدههای مذكور ،استناد به آنان عجیب نمینماید.
در گروه شخصیتهای سرمشق مذهبی دورۀ اسالمی عالوهبر حضرت محمد (ص) و حضرت علی (ع) كه توضیحات
آن پیشتر آمد ،افرادی كه بسیار جلب توجه میکنند عرفا ،صوفیان ،محدثان و متکلمان هستند .هرچند در این
زمینه اقبال نویسندۀ كیمیای سعادت بسیار زیاد است ،اما استناد به این افراد در قابوسنامه ،خردنامه و
سیرالملوک ،هرچند معدود ،نیز وجود دارد كه در مجموع میتواند تحت تأثیر مناقشات مذهبی و پرورش و توجه
به علم فقه ،حدیث و كالم در سدههای اول هجری (همان :صص  )83-45و همچنین رشد تصوف و عرفان و
جاذبۀ آن در دورۀ مذكور باشد (تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه :صص .)401-384
نتیجهگیری
اندرزنامهها در دورۀ اسالمی روشی برای بیان اندیشههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بوده است .از نکاتی كه در
 .1نکتۀ قابل ذكر اینکه برای بررسی اهمیت یک نفر یا یک گروه از افراد در اندرزنامههای مذكور نباید صرفاً به تعداد كاربرد توجه كرد،
بلکه باید وسعت استفاده از آن نام در اندرزنامههای مختلف نیز بررسی شود.
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این اندرزنامهها میتوان به آن توجه كرد ،بکارگیری نام اشخاص و افرادی است كه نویسندۀ اندرزنامه برای تأكید
و تأیید سخنان خود و همچنین اقناع مخاطب از آنها استفاده كرده است و ما در این مقاله با عنوان «شخصیتهای
الگو» از آنها یاد كردیم.
اندرزنامهنویسان در انتخاب شخصیتهای الگو ،نهتنها براساس نحوۀ تفکر و ایدههای خود برای اصالح عمل كرده،
بلکه به محبوبیت این اشخاص در اجتماع نیز توجه داشتهاند .بنابراین بررسی شخصیتهای الگوی اندرزنامهها
نکات قابل توجهی از ارزشها و چالشهای جامعه و همچنین نحوۀ تفکر حکما را نمایان میسازد.
در این مقاله تالش شد رویکرد اندرزنامه نویسان قرون چهار و پنج هجری در انتخاب شخصیتهای الگو در ش
اندرزنامۀ آفریننامه ،پندنامۀ انوشیروان ،خردنامه ،سیرالملوک ،قابوسنامه و كیمیای سعادت تحلیل و بررسی شود.
متون مذكور همه متعلق به قرون چهار و پنج هجری و درواقع اولین اندرزنامههای نوشتهشده به فارسی در دورۀ
اسالمیاند .سدههای مربوطه ،از لحاظ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی دورهای خاص محسوب میشوند و ایرانیان در
تالش برای احیاء فرهنگ ایرانی و پیوند آن با فرهنگ اسالمی بودهاند .بسیاری از حاكمان و امرا نیز سعی كردند
با اجرای رسوم و نسبسازی به فرهنگ ایرانی نزدیک شوند.
با جمع دادهها در بین اندرزنامههای موردنظر در این مقاله ،مشخص میشود توجه به فرهنگ اسالمی در تمامی
اندرزنامهها بخصوص كیمیای سعادت دیده میشود .توجه به فرهنگ باستان نیز در آفریننامه ،پندنامۀ انوشیروان،
سیرالملوک ،قابوسنامه و خردنامه نسبت به كیمیای سعادت ،بیشتر است.
نویسندگان آفرین نامه ،پندنامۀ انوشیروان و سیرالملوک بیشتر به شخصیتهای الگوی حوزۀ سیاسی؛ خردنامه به
سرمشقهای اجتماعی ،سیاسی و مذهبی؛ قابوسنامه به شخصیتهای سیاسی ،اجتماعی و مذهبی و كیمیای
سعادت به اشخاص الگوی مذهبی و سرس سیاسی توجه داشتهاند .بنابراین حوزۀ سیاسی در مركز توجه
نویسندگان اندرزنامهها بوده و پس از آن به حوزۀ مذهبی و اجتماعی عنایت شده است كه نمودار چالشهای
جامعه از منظر نویسندگان اندرزنامهها و امید آنان به احیاء سنتهای سیاسی ایرانی در حکومتهای دورۀ اسالمی
بوده است.
درگروه اشخاص سیاسی باور به كاردانی افراد موردنظر در دورۀ ایران باستان و همچنین اقبال به حکومتهای
ایراندوست مثل سامانی ،غزنوی و دیلمی بی از خلفای عرب است .در بین شخصیتهای سیاسی عرب ،دو
خلیفۀ اول و همچنین خلفای عباسی ،بدلیل ارتباط نزدیکشان با ایرانیان ،بی از خلفای اموی كه از مخالفان
سرسخت فرهنگ ایرانی بودهاند ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
در دستۀ شخصیتهای سرمشق مذهبی ،استناد نیمی از اندرزنامههای این دوره به زرتشت پیامبر نمودار احترام به
فرهنگ باستان است .اقبال بسیار به قرآن و حضرت محمد (ص) بدلیل رسمی بودن دین اسالم طبیعی است ،اما
در استناد به حضرت علی (ع) گرای ضدعرب محسوس است .بخصوص با توجه به تعدد منابع استنادكننده به
حضرت علی (ع) ،وجه سیاسی این مخالفت پررنگتر شده است .توجه جامعه به آموزههای فقهی ،كالمی و عرفانی
و وجود دغدغههای مذهبی نیز در بسامد و تعدد استناد به نام فقها ،متکلمان ،صوفیان و عارفان بارز است.
در دستۀ شخصیتهای اجتماعی ،توجه به فالسفه بخصوص یونانی و بعد شاعران ،نشان از آشنایی و عالقهمندی
جامعۀ ایرانی به فلسفۀ یونان و همچنین ظهور رسمی زبان و ادبیات فارسی در دورۀ اسالمی دارد.
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مشاركت نویسندگان
این مقاله از رساله دوره دكترای ایرانشناسی مصوب در دانشگاه شهید بهشتی تهران استخراج شده است .سركار
خانم دكتر زهره زرشناس راهنمایی این رساله را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بودهاند .سركار خانم
فائزه عقیقی به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری دادهها و تنظیم متن نهایی نق داشتهاند .سركار خانم
دكتر فرزانه گشتاسب نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای تخصصی ،نق مشاور این پژوه را
ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و
هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی این پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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